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Ô ο 1ο διεθνές συνέδριο Τεχνολογιών Υδατικών
Πόρων και Υγρών Αποβλήτων σε Αρχαίους

Πολιτισµούς, υπενθυµίζεται ότι θα διοργανωθεί το
τριήµερο στο Ηράκλειο Κρήτης, από την Ιnter-
national Water Αssociation (ΙWΑ) και το Εθνικό Ί-
δρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). 
Η θεµατολογία του συνεδρίου -όπως υπογραµ-

µίζεται σε σχετική ανακοίνωση- καθορίστηκε µε
κύριο στόχο την ανάδειξη και προαγωγή της πο-
λιτιστικής κληρονοµιάς σχετικής µε τους υδατι-
κούς πόρους και τα υγρά απόβλητα, περιοχών ό-
λου του κόσµου µε ιστορικό και αρχαιολογικό εν-
διαφέρον. Επίσης, πρόκειται να παρουσιαστούν
αρχαιολογικές και παραδοσιακές τεχνολογίες,
που συνεισέφεραν στη διαχρονική ανάπτυξη των
σχετικών διαχειριστικών τεχνολογιών, να περι-
γραφούν και να εκτιµηθούν οι προ-βιοµηχανικές

υδραυλικές τεχνολογίες, οι οποίες
σε βάθος χρόνου µπορούν να συ-
νεισφέρουν σε συστήµατα διαχεί-
ρισης υδατικών πόρων και υγρών
αποβλήτων και στην ανάπτυξη ο-
λοκληρωµένων µεθοδολογιών και
πρακτικών διαχείρισης. Ακόµη, θα
επιχειρηθεί να αναδειχτούν τεχνο-
λογίες βασισµένες σε αρχαίες
πρακτικές χρησιµοποιώντας µο-
ντέρνο εξοπλισµό, που θα µπο-
ρούσαν να εφαρµοστούν στο µέλ-
λον σε αντικείµενα σχετικά µε
τους υδατικούς πόρους, τα υγρά
απόβλητα και την περιβαλλοντική
διαχείριση. 

Στόχος του συνεδρίου είναι να προσελκύσει
µηχανικούς, γεωτεχνικούς, ιστορικούς, κοινωνιο-
λόγους, αρχαιολόγους, και άλλους επιστήµονες
από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστη-
ριοποιούνται σε αντικείµενα τεχνολογιών υδατι-
κών πόρων και περιβάλλοντος και ιστορίας και
αρχαιολογίας.
Θεµατικές  ενότητες
- Μέθοδοι και τεχνικές σχετικές µε τη διαχείρι-

ση των υδατικών πόρων και των υγρών αποβλή-
των σε αρχαίους πολιτισµούς.

- Ο διαχρονικός κοινωνικο-οικονοµικός και πο-

λιτικός ρόλος και η ανάπτυξη τεχνολογιών υδατι-
κών πόρων και υγρών αποβλήτων.

- Η αστική, γεωργική και βιοµηχανική χρήση
διαχρονικά του νερού.

- Αστικές τεχνολογίες υγρών αποβλήτων και
νερών βροχής.

- Η ιστορική ανάπτυξη υδραγωγείων, υπόγειων
νερών και άλλων τεχνολογιών υδατικών πόρων
και υγρών αποβλήτων. 

- Η ιστορική ανάπτυξη επιµέρους επιστηµών, ό-
πως της Υδραυλικής, της Μηχανικής Υγρών Απο-
βλήτων, των Τεχνολογιών Αρδεύσεων, της Εδα-
φοφυσικής και της Υδρογεωλογίας.

- Η σηµασία των υδατικών πόρων στην ανάπτυ-
ξη και εξέλιξη διαφόρων πολιτισµών.

- Ιδεολογία και η δύναµη του ειδώλου: Νερό ως
σύµβολο.
Έχουν προσκληθεί να συµµετάσχουν προσω-

πικότητες διεθνούς κύρους από την Ελλάδα, χώ-
ρες της Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, της Κί-
νας, της Ινδίας, της Αυστραλίας και των ΗΠΑ, πολ-
λοί από τους οποίους έχουν τιµηθεί από τη διε-
θνή επιστηµονική κοινότητα, όπως η Stockholm
Water Ρrize (αντίστοιχο του βραβείου Νobel, που
χορηγείται στις Επιστήµες σχετικές µε τους Υδα-
τικούς πόρους). Επίσης, θα συµµετάσχουν εκπρό-

σωποι διεθνών οργανώσεων, όπως ο FΑΟ, η U-
ΝΕSCΟ, η ΕURΕΑU, ΙWΗΑ και η FRΟΝΤΙΝΟΥS. Στη
διάρκεια του συµποσίου θα οργανωθούν συνε-
δρίες για να τιµηθούν επιστήµονες που έχουν
διακριθεί τα τελευταία έτη σε αντικείµενα σχετικά
µε τους υδατικούς πόρους, για την UΝΕSCΟ και
τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνητικών έργων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου θα είναι η αγ-

γλική και πιθανόν η ελληνική.
Για περισσότερες πληροφορίες στη Γραµµατεία
του συνεδρίου: Μ. ∆ιαλυνάς και Κ. Μπελιβάνης.
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., Ινστιτούτο Ηρακλείου. Τ.Θ. 2229, 71307
Ηράκλειο. Ε-mail: angelak@ nagref-her.gr
URL:http://www.nagref.gr/ Symposium/ index. htm
http://www.unesco.org /water/ water_ events/

Η οργάνωση του συνεδρίου τελεί υπό την
αιγίδα της ΕΕ, του FΑΟ, της UΝΕSCΟ και της
ΚΕ∆ΚΕ. Επίσης, στην οργάνωση συµµετέχουν: 
• Το ΤΕΕ • Η Περιφέρεια Κρήτης • Η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση ΕURΕΑU των Οργανισµών και Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Βρυ-
ξέλλες, Βέλγιο • Τα ερευνητικά ΕΕ-Έργα SΗΑ-
DUF και FUGGΑRΑ • Το Πανεπιστήµιο Κύπρου,
Λευκωσία, Κύπρος • Το Πολυτεχνείο Κρήτης,
Χανιά • Η ∆ιεθνής Εταιρεία Ιστορίας Νερού
(ΙWΗΑ), Παρίσι, Γαλλία • Η Ιταλική Ένωση Ύ-
δρευσης και Αποχέτευσης FederUtility, Ρώµη, Ι-
ταλία • Η Ένωση των ∆ΕΥΑ, Λάρισα • Η Εται-
ρεία Fortinus, Κολωνία, Γερµανία  • Το ΓΕΩ.ΤΕΕ,
Θεσσαλονίκη • Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένω-
ση, Θεσσαλονίκη • Η Ελληνική Γεωλογική Εται-
ρεία, Αθήνα • Η Εταιρεία Αρχαίων Ελληνικών
Τεχνολογιών, Αθήνα • Η Αssociazione Culturale
Ιthaki, Αrcheologia, Ρώµη, Ιταλία • Ο Σύλλογος
Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος Κρή-
της «ΤΑΛΩΣ», Ηράκλειο 

∆ιεθνές Συνέδριο

åí
äé

á
ö
Ýñ

ïõ
í

Κρήτη,  28  -  30  Οκτωβρίου  2006  

Πρόεδρος ΕΚΑΒ

Ïτοπογράφος µηχανικός κ. Νικ.  Π.  Παπαευστα-
θίου, διορίστηκε (µε βάση απόφαση του υ-

πουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 166/τ. ΝΠ∆∆/15-6-06)
πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εθνι-
κού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ). 

∆ιεθνή συνέδρια
• Από 6  έως  9  Σεπτεµβρίου  2006  θα πραγµατο-
ποιηθεί, στο Τορίνο Ιταλίας, το 12ο  διεθνές  συνέ-
δριο  λεξικογραφίας. Για σχετικές πληροφορίες
στην ιστοσελίδα: www.euralex.org
• ∆ιεθνές συνέδριο µε θέµα «Ορολογία  εθνι-
κών  γλωσσών  και  παγκοσµιοποίηση» θα πραγ-
µατοποιηθεί 11-113  Οκτωβρίου  2006  στη Βίλνα Λι-
θουανίας. Για περισσότερες πληροφορίες στην η-
λεκτρονική διεύθυνση: asta@lki.lt

Η νέα πρυτανεία του ΕΜΠ

Ôην 1η  Σεπτεµβρίου  2006 θ αναλάβει τα καθή-
κοντά της η νέα πρυτανεία του Εθνικού Με-

τσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία απαρτίζεται από
τους:  Κωνσταντίνο  Μουτζούρη (πολιτικός µηχ. Ε-
ΜΠ, µε µεταπτυχιακές σπουδές και διδακτορικό
δίπλωµα από το Πολυτεχνείο Γκρενόµπλ, καθηγη-
τής στη Σχολή Πολιτ. Μηχ.) - Ιωάννης  Πολύζος
(αρχιτέκτων µηχ. - πολεοδόµος, µε µεταπτυχια-
κές σπουδές και διδακτορικό δίπλωµα από το
Πανεπιστήµιο Τουλούζης, καθηγητής στη Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχ.) - Γεράσιµος  Σπαθής  (φυσικός
Πανεπιστηµίου Αθηνών, µε µεταπτυχιακές σπου-
δές και διδακτορικό δίπλωµα από το Πανεπιστή-
µιο Sussex Αγγλίας, καθηγητής στη Σχολή Εφαρ-
µοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών).



Ì ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του Α.Ο. Αντισφαίρισης Φιλο-

θέης το 14ο πανελλήνιο πρωτάθληµα τένις µηχα-
νικών, καθώς σ’ αυτό συµµετείχε µεγάλος αριθ-
µός µηχανικών, ενώ ταυτόχρονα διεξήχθησαν και
αγώνες γυναικών. Κύπελλα απονεµήθηκαν και
στους τέσσερις πρώτους νικητές σε όλες τις κα-
τηγορίες.
Το 14ο πρωτάθληµα έγινε υπό την αιγίδα του

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος και τη χορηγία
της Τράπεζας Αττικής.
Το πρόγραµµα περιελάµβανε τα αγωνίσµατα α-

πλού - διπλού ανδρών, απλού γυναικών, διπλού
ανδρών και απλού παρηγοριάς για τρεις κατηγο-

ρίες αναλόγως ηλικίας.
Οι ηττηµένοι του πρώτου γύρου συγκρότησαν

ιδιαίτερη κατηγορία και συνέχισαν τους αγώνες
«παρηγοριάς», ώστε κάθε συµµετέχων να µπορεί
να παίζει αρκετούς αγώνες έως ότου αποκλειστεί.
Τα αποτελέσµατα ήταν:

Α. Απλά ανδρών µέχρι 44 ετών
Ηµιτελικοί: Λάσκαρης - Καζαντζής: 6/1-6/2 
Συριόπουλος - Ψαρογιάννης 6/2-6/2
Τελικός Λάσκαρης- Συριόπουλος 6/2-6/1 
Β. Απλά ανδρών 45 µέχρι 54 ετών
Ηµιτελικοί: Ασηµακόπουλος - Σκαρής 6/0-6/0
Βούλγαρης -Γιαννουλόπουλος 6/2-6/4
Τελικός: Ασηµακόπουλος - Βούλγαρης 6/4-6/0
Γ. Απλά ανδρών 55 ετών και άνω
Ηµιτελικοί: Κόντος - Κάπαλας: 6/0-6/1
Μητσοτάκης - Τριποδάκης 6/3-6/2

Τελικός: Κόντος - Μητσοτάκης 6/1-6/3
∆. Απλά γυναικών
Ηµιτελικοί: Ξηνταρά - Τσέλικα 6/1-6/0
Χριστοπούλου - Γιαννιώτη 6/1-7/5
Τελικός: Ξηνταρά - Χριστοπούλου 5/7-6/3-12/10 
Ε. ∆ιπλά ανδρών
Ηµιτελικοί: Λάσκαρης/Λιακόπουλος -
Βούλγαρης/Μπουφέας 6/2-6/1
∆ηµητρόπουλος/Κρανίδης- ∆ιακίδης/Φωτιάδης:
6/3-6/3
Τελικός: Λάσκαρης/Λιακόπουλος -∆ηµητρόπου-
λος/Κρανίδης 6/4-6/1
ΣΤ Αγώνες παρηγοριάς (consolation)
Τελικός: Τσιγκρίδης - Χρηστίδης 6/3-6/3
Για τη µεγαλύτερη επιτυχία του επόµενου πα-
νελλήνιου πρωταθλήµατος οι ενδιαφερόµενοι
µηχανικοί που δεν είναι µέλη της ΠΕΑΜ πρέπει
να αποστείλουν τα στοιχεία τους στην παρακά-
τω διεύθυνση: Πανελλήνια Ένωση Αντισφαίρι-
σης Μηχανικών (ΠΕΑΜ) Κολοκοτρώνη 37-15237
Φιλοθέη (κ. Ν. Κόντο) ή στο fax: 210-6817.693 ή e-
mail: στο ergoter@otenet.gr 

ÔÅÅ 2403 (7/8/06) 65

Πρωτάθληµα τένις
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Ðρόσκληση για συµµετοχή στη µελέτη η ο-
ποία θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

όλες τις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για
την αξιολόγηση των επιπτώσεων, τις διαβουλεύ-
σεις µε το φόρουµ οικολογικού σχεδιασµού και
τη σύνταξη της οδηγίας CΕ/32/2005 - που θα ε-
φαρµοστεί και αφορά στον οικολογικό σχεδια-
σµό των προϊόντων που καταναλώνουν ενέρ-
γεια- απευθύνει η ΕΕ.
Το έργο αυτό περιλαµβάνει κυρίως τη µελέτη:
- Της αγοράς των συστηµάτων κλιµατισµού

στην Ευρώπη - Της υπάρχουσας ευρωπαϊκής και
διεθνούς νοµοθεσίας - Της αυτορρύθµισης της
βιοµηχανίας και των προτύπων - Την αναγκαιότητα
ανάπτυξης προτύπων - Τις περιβαλλοντικές πτυ-
χές των συστηµάτων κλιµατισµού και την τεχνικο-
οικονοµική δυνατότητα βελτιστοποίησής τους σε
όλο το χρόνο ζωής τους. 
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σκο-

πός της οδηγίας είναι να καταστήσει προτεραιότη-
τα στο σχεδιασµό των προϊόντων την περιβαλλο-
ντική τους απόδοση. Τα προϊόντα αυτά περιλαµβά-
νουν µεταξύ άλλων λέβητες, θερµοσίφωνες, συ-
στήµατα φωτισµού και επίσης συστήµατα κλιµατι-
σµού. Για αυτή την πρώτη σειρά των µελετών, επε-
λέγησαν δεκατέσσερα προϊόντα. 

Η οδηγία διερευνά µεταξύ άλλων τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των προϊόντων, τη µεί-
ωση της κατανάλωσης νερού, τη µείωση του θορύ-
βου, την αύξηση της δυνατότητας ανακύκλωσης
των προϊόντων και /ή των κατασκευαστικών τους
στοιχείων, βελτιστοποιώντας την περιβαλλοντική
τους επίπτωση  σε ολόκληρο τον κύκλο της ζωής
τους. 
Το πρώτο στάδιο για να καταστεί εφαρµόσιµη η

οδηγία αυτή είναι να καθοριστούν τα κριτήρια του
οικολογικού σχεδιασµού, οι στόχοι που πρέπει να
ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά, και τα µέσα µε τα ο-
ποία θα επιτευχθούν. Η προκαταρκτική µελέτη για
τα συστήµατα κλιµατισµού ξεκίνησε τον Απρίλιο
του 2006 υπό την επίβλεψη της ΑRΜΙΝΕS (Γαλλία).
Οι άλλοι συµµετέχοντες είναι η Αυστριακή Επιτρο-
πή Ενέργειας (ΑΕΑ), το Πανεπιστήµιο του Πόρτο
(Πορτογαλία), το Πανεπιστήµιο της Αθήνας (Ελλά-
δα), το Πανεπιστήµιο της Λιέγης (Βέλγιο) και το
ΒRΕ (Ηνωµένο Βασίλειο). 
Εδώ και δύο χρόνια περίπου, τα συστήµατα κλι-

µατισµού µε ψυκτική ισχύ κατώτερη των 12 kW,
διαθέτουν επισήµανση ενεργειακής απόδοσης,
που πληροφορεί τον καταναλωτή για την ενεργει-
ακή κατανάλωση και τα επίπεδα θορύβου.  Εντού-
τοις, η ενεργειακή κατανάλωση των συστηµάτων

αυτών εξακολουθεί να αυξάνεται στην Ευρώπη, και
εκτιµάται ότι θα υπερβαίνει τις 20 ΤWh το 2005
για την Ευρώπη των «15» (σύµφωνα µε τα αποτε-
λέσµατα µεθοδολογικής µελέτης, η οποία ανατέ-
θηκε από την DG Εnterprise). 
Οι συµµετέχοντες διατηρούν ενήµερη την ιστο-

σελίδα του προγράµµατος επιδιώκοντας τη συµ-
βολή όλων των ενδιαφερόµενων ατόµων ή θεσµι-
κών φορέων. Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενθαρρύνει την ενεργό συµµετοχή όλων των εν-
διαφεροµένων. Περισσότερες πληροφορίες διατί-
θενται στην ιστοσελίδα του προγράµµατος
www.ecoaircon.eu:

- Για το πλαίσιο της ευρωπαϊκής οδηγίας
CΕ/32/2005 και τον οικολογικό σχεδιασµό των
προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια - Για τους
συµµετέχοντες στη µελέτη - Για τον προγραµµατι-
σµό και τις τεχνικές αναφορές
Στις 8  Σεπτεµβρίου  του  2006 άλλωστε, θα

πραγµατοποιηθεί η πρώτη δηµόσια συνάντηση ό-
λων των ενδιαφεροµένων, στο Παρίσι, η οποία θα
δίνει τη δυνατότητα για άµεση συζήτηση και α-
νταλλαγή πληροφοριών. 

Περισσότερες πληροφορίες για τη µελέτη αυτή,
το φόρουµ, καθώς και την εγγραφή για τη συνά-
ντηση των ενδιαφεροµένων δίνονται στην ιστο-
σελίδα: www.ecoaircon. eu  Για την οδηγία οικο-
λογικού σχεδιασµού:http://ec. europa.eu/energy
/demand/legislation/eco_design_en.htm

Μελέτη συστηµάτων κλιµατισµού 


